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 المدينة
 °درجة الحرارة س

 الصغرى العظمى

 20 22 شرق عمان

 81 20 غرب عمان
 81 29 المرتفعات الشمالية

 81 29 مرتفعات الشراه

 81 25 مناطق البادية

 20 22 مناطق السهول

 22 23 الشماليةاألغوار 

 21 21 األغوار الوسطى

 25 29 األغوار الجنوبية

 25 21 البحر الميت

 21 29 العقبة

  .الحرارة معتدلةكتلة هوائية   :الجوي المؤثر مالنظا
 بمشيئة هللا   م25/09/2202األحد:    

خريفية معتدلة  األجواء، تسجل درجات الحرارة اعلى من المعدل الطبيعي بقليل :نـهـــــارا  

، وحارة في األغوار والعقبة، والرياح غربية معتدلة المرتفعات الجبلية والسهولالحرارة في 

 أحياناً.السرعة تنشط 

 

معتدلة في األغوار والعقبة، والرياح  و، أغلب المناطقفي الحرارة  أجواء لطيفة :ليـــــــــل  

 شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 

 

 :خليج العقبة

ً  الرياح شمالية معتدلة السرعةو ،يلً ل ومعتدلة الحرارة ،نهاراً  حارةاألجواء       ،تنشط أحيانا

 ارتفاع الموج. خفيفوالبحر 

 

 :التحذيرات
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 رائد رافد آل خطـــــاب

 مدير إدارة االرصاد الجوية
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 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 20 22 شرق عمان

 81 20 غرب عمان
 81 29 المرتفعات الشمالية

 81 29 مرتفعات الشراه

 81 25 مناطق البادية

 20 22 مناطق السهول

 22 23 األغوار الشمالية

 21 21 األغوار الوسطى

 25 29 األغوار الجنوبية

 25 21 البحر الميت

 21 29 العقبة

 بمشيئة هللا   م21/09/2202االثنين: 

 

األجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة في األغوار والعقبة،  :نـهـــــارا   

في مناطق  مثيرة للغبار احياناوالرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين واآلخر 

 البادية.

 

معتدلة في األغوار والعقبة، والرياح  و، في أغلب المناطقالحرارة أجواء لطيفة   :ليـــــــــل   

 شمالية غربية خفيفة السرعة.
 

 

 

 :التحذيرات
 احتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 °الحرارة سدرجة  المدينة

 الصغرى العظمى

 89 28 شرق عمان

 83 29 غرب عمان
 85 23 المرتفعات الشمالية

 82 21 مرتفعات الشراه

 83 21 مناطق البادية

 89 28 مناطق السهول

 22 21 األغوار الشمالية

 25 23 األغوار الوسطى

 21 21 األغوار الجنوبية

 21 23 البحر الميت

 21 29 العقبة

 بمشيئة هللا   م23/09/2202الثلثاء: 

 

األجواء خريفية معتدلة الحرارة في  انخفاض طفيف على الحرارة مع استمرار :نـهـــــارا  

تنشط أغلب المناطق، وحارة في األغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة 

 احيانا.

 

معتدلة في األغوار والعقبة،  وفي أغلب المناطق،  الحرارة أجواء لطيفة  :ليـــــــــل  

 .والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة

 

 

 :التحذيرات
 احتمال تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. -
 

 
 °درجة الحرارة س المدينة

 الصغرى العظمى

 81 20 شرق عمان

 81 21 غرب عمان

 81 21 المرتفعات الشمالية

 82 23 مرتفعات الشراه

 81 22 مناطق البادية

 81 20 مناطق السهول

 22 25 األغوار الشمالية

 21 21 األغوار الوسطى

 25 23 األغوار الجنوبية

 21 21 البحر الميت

 21 21 العقبة

 بمشيئة هللا   م21/09/2202: األربعاء

 

األجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب  انخفاض طفيف اخر على الحرارة، :نـهـــــارا  

ً في األغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  المناطق، وحارة نسبيا

 .على فترات
 

معتدلة في األغوار والعقبة،  وفي أغلب المناطق،  مائلة للبرودة االجواء :ليـــــــــل  

 والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

 

 :التحذيرات
 


